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BASES CONCURS DE DISFRESSES A LA FEINA 
CARNESTOLTES 2014 

 
 
 
1r.- Podrà participar-hi qualsevol establiment de Blanes. 
 
2n.- El Jurat valorarà el conjunt de l’establiment, tant les disfresses del personal com els elements 
d’ambientació i objectes del local. 
 
3r.- El concurs tindrà lloc el dissabte 1 de març. El jurat visitarà els establiments inscrits en 
qualsevol moment dins el període de vigència del concurs, en horari comercial (de 10h a 13h i de 
17h a 20h). 
 
INSCRIPCIONS 
 
4. La inscripció restarà oberta  fins al dia 25 de febrer a les 13.30 h. 
 
5. Les inscripcions s’hauran de formalitzar a les oficines de l’AMIC, (planta baixa de l’Ajuntament), 
en horari de 9.30 a 13.30 de dilluns a divendres.  
 
Dades necessàries per a la inscripció: 
 
Nom i dades fiscals de l’establiment 
Adreça de l’establiment 
Horari Comercial 
Nom i cognoms, NIF, domicili i e-mail del representant  
Telèfon 
Número compte corrent per ingressar l’import de la gratificació en cas de guanyar el premi 
 
Declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Blanes. 
 
Cal emplenar el full d’inscripció que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament de Blanes. 
 
6.- El jurat visitarà almenys una vegada cada establiment durant l’horari comercial. 
 
7.- Els premis, que estan subjectes a retencions del 21%, a compte de l’IRPF o de l’impost de 
societats,  en funció de si el perceptor és persona física o jurídica. Les dotacions íntegres, per tant, 
són les següents:  
 

·  1r premi:  363,00 €   
·  2n premi:  242,00 €  
·  3r premi:  121,00 €  

 
 
8.- Puntuació per l’atorgament: 
 

·  Originalitat en el tema escollit. Fins un màxim de 10 punts 
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·  Originalitat en el disseny de la disfressa (per ex. Materials i teixits emprats, confecció, etc. 
Fins un màxim de 10 punts 

·  Ambientació general de l’establiment adequada al tema escollit. Fins un màxim de 15 
punts. 

 
9.- El jurat estarà integrat per:  

·  una persona designada pel Departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Blanes 
·  un persona designada pel Departament de Promoció de la Ciutat. 
·  un membre d’una entitat cultural blanenca 

 
10.- El veredicte del jurat no es farà públic fins a l’entrega de premis del dia 5 de març en el decurs 
de la festa de l’enterrament de la sardina. 
 
11.- El veredicte d’aquest concurs serà inapel·lable i no es podrà recórrer. Es podran declarar 
deserts qualssevol dels premis. La puntuació mínima per accedir a un premi ha de ser de 15 
punts. 
 
12.- Pagament de les gratificacions: Les gratificacions es lliuraran previ acord de la Junta de 
Govern Local, atenent el resultat del jurat i els informes tècnics que acreditin quins establiments 
tenen dret a les gratificacions per haver guanyat el concurs segons els termes establerts en 
aquestes bases. 
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